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Αγαπητοί αναγνώστες,
Η ραγδαία πρόοδος και ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής φροντίδας δημιουργεί αρκετές
προκλήσεις στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.
Διαχρονική τοποθέτηση του ΠΑΣΥΝΜ, τόσο σε διεθνή φόρα όσο και στην Κύπρο είναι ότι οι
Νοσηλευτές και οι Μαίες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ομάδων εργασίας για
ανάπτυξη προγραμμάτων και υλοποίησης πολιτικών του κράτους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο
επάγγελμα.
Η ζωτική συνεισφορά των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στα εθνικά
συστήματα υγείας, εξυπηρετεί τα μέγιστα στα επίπεδα υγείας των κοινωνιών που υπηρετούν.
Επομένως, υπάρχει αναγκαιότητα για ορθολογική ρύθμιση και αξιοποίηση του νοσηλευτικού και του
μαιευτικού ανθρώπινου δυναμικού.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υιοθετηθούν σύγχρονες μορφές διοίκησης που να περιλαμβάνουν
προγράμματα για την ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, σε σχέση με
ζητήματα πρόσληψης, κατανομής, υποκίνησης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή των Νοσηλευτών και των Μαιών στον
προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών και υπηρεσιών υγείας σε όλα τα
επίπεδα, καθώς και αντιπροσώπευση τους για ουσιαστική επιρροή στα ανάλογα κυβερνητικά
σώματα.
Ο ΠΑΣΥΝΜ έχει εμπλακεί σε αρκετές περιπτώσεις για προαγωγή και θεσμοθέτηση ή/και
αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το επάγγελμα, έτσι ώστε οι νοσηλευτές να
ανταποκρίνονται

στις

μεταβαλλόμενες

κοινωνικές

συνθήκες

και

ανάγκες

υγείας.

Παραδείγματα αποτελούν οι συζητήσεις νομοσχεδίων που αφορούν στη λειτουργία των Στεγών
Ενηλίκων, τη παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα, το Γενικό Σχέδιο Υγείας, το Νόμο
περι Νοσηλευτικής και Μαιευτικής κ.α)
Τα επίπεδα υπηρεσιών υγείας, η πρόληψη, η αγωγή και προαγωγή της υγείας, η εισαγωγή της
τεχνολογίας, η σωστή κατανομή και διαχείριση των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά)
καθώς και η ενδυνάμωση και βελτίωση των συστημάτων υγείας αποτελούν για τους Νοσηλευτές και
τις Μαίες σημαντικά θέματα που αφορούν το επάγγελμα.
Ενδείκνυται η συνέχιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των σωμάτων της Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής για ευόδωση των στίχων και προσδοκιών όλων μας για το καλώς νοούμενο συμφέρον
του επαγγέλματος και του επιπέδου υγείας των πολιτών.
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